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•ЦАРИЦА ИОАННА" 
ИСУЛ 

ПРОТОКОЛ № 1 

На 24.01.2015г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
"Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране по 
прекратени позиции за нуждите на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД" , обявен с 
Решение РД-03-98/08.12.2014г., назначена със Заповед №-РД-02-31/24.01.2015г. в 

се събра за разглеждане на единственото постъпило предложение от фирма 
„ Т И Т А Н И К А 2008"ЕООД. Членовете и декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. 

Представител на фирма „ТИТАНИКА 2008"ЕООД не присъства на заседанието. 

След като установи, че офертата на участника е подадена в установения срок и 
отговаря на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията я отвори. 

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика в офертата, 
след което нейните членове подписаха плик № 3 на участника. След това комисията 
отвори плик № 2 и членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията отвори плик № 1 на участника и оповести документите, които той съдържа, 
провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

Работата на комисията продължи с разглеждане на документите и информацията в 
Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, предварително обявени от 
възложителя условия. Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложени към 
офертата и предварително обявени от възложителя условия с изключение 
представените доказателства за технически възможности. 

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности" - т. 3. 
Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалент) на участника. 
Представеното копие на сертификат ISO 9001:2008 в офертата на участника е с изтекъл 
срок на валидност. 

състав: 

Председател: д-р И. Каменов - Клиника по Ортопедия и травматология 

Членове: 1. д-р П. Танчев - Клиника по Ортопедия и травматология 
2. д-р М. Антонов - Клиника по Ортопедия и травматология 
3. Владимир Вълков - юрисконсулт 
4. Даниела Минчева - Сектор ДДП 
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На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване 
на настоящия протокол участникът „ТИТАНИКА 2008"ЕСЮД следва да 
представи валиден сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалент) - заверено копие. 

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата и съответствието на 
документите с критериите за подбор, поставен^1 

£?Х,.02.2015г. 

Комисия: 

Председател: д-р И. Каменов -

Членове: 1. д-р П. Танчев - ... 

2. д-р М.Антонов -

3. Вл. Вълков-

4. Д. Минчева 

от Възложителя и е подписан на 


